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Lisbeth Stenberg, I kärlekens namn – Om männis-
kosynen, den nya kvinnan och framtidens samhälle 
i fem litteraturdebatter 1881–1909. Normal. Stock-
holm 2009.

Under de gångna tjugo åren har litteraturhistoria 
blivit litteraturhistorier, litteraturbegreppet har de-
finierats om och termen världslitteratur har änd-
rat innebörd. Såväl postkoloniala som feministiska 
perspektiv har – icke utan kontroverser – banat vä-
gen för nya, mer inkluderande och mindre norma-
tiva synsätt på litteratur- och kulturproduktion. 
Under det gånga decenniet har ett flertal forskare 
postulerat ytterligare sätt att ”tänka om begrep-
pet litteraturhistorieskrivning” (”rethinking lite-
rary history”). Men att tänka om innebär även att 
tänka annorlunda (”rethinking is not only thinking 
again; it is thinking anew”), som Linda Hutcheon 
och Mario J. Valdés formulerar det i inledningen 
till Rethinking Literary History. Dialogue on Theory 
(2002). I stället för att författarskap och litterära 
grupperingar studeras mot bakgrund av estetiska 
strömningar och sin tids tankegods ses skönlitte-
ratur som del i, och ibland som ett praktiskt red-
skap för, olika identitetskonstruerande projekt och 
socialpolitiska diskurser. Litteraturhistoria bör en-
ligt Hutcheon och Valdés egentligen definieras som 
multipla historier om litteraturproduktion och re-
ception, vilka i sin tur är delar i den sociala, ekono-
miska och politiska historien där också kön, klass 
och etnicitet är självklara variabler. Mycket av detta 
har redan inlemmats i såväl kulturstudier som ge-
nus- och etnicitetsforskning.

Lisbeth Stenbergs studie I kärlekens namn. Om 
människosynen, den nya kvinnan och framtidens 
samhälle i fem litteraturdebatter 1881–1909 är tänkt 
att på svensk grund bidra till en sådan öppen, och 
som hon själv kallar det, mer effektiv historieskriv-
ning. Stenbergs huvudsakliga syfte är att med hjälp 
av begrepp som ”litterär kultur” och ”öppen litte-
raturhistoria” pröva en dynamisk syn på såväl lit-
teraturproduktion som litteraturhistorieskrivning. 
Valdés term ”cultural imaginary”, som Stenberg väl-
jer att översätta till ”litterär kultur”, utgör den teo-
retiska grunden för hennes försök till nytolkning av 
några av de litteraturdebatter som präglade svenskt 
kulturliv vid förra sekelskiftet. Med litterär kultur 
menas ”cirkulation av bilder, berättelser och före-
ställningar med vilkas hjälp ett samhälle kan iden-
tifiera sig” (s. 11), där de föreställningar och tolk-
ningar som produceras ofta står i konflikt med var-
andra. En sådan syn tillför enligt Stenberg ett makt-

perspektiv på såväl litteraturproduktion som lit-
teraturhistorieskrivning. Skönlitteraturen ses som 
en viktig faktor i formeringen av såväl individuella 
som kollektiva identiteter. Frågan om vilka av dessa 
som kommer att bevaras i vårt kollektiva historiska 
minne ses i sin tur som politisk vid formeringen och 
evalueringen av en litteraturkanon. ”Identitetsska-
pande genom berättelser, myter och symboler inom 
en litterär kultur är i högsta grad verksamma poli-
tiska krafter. Det råder en hård kamp om vilka be-
rättelser som ska få auktoritet i det kulturarv som 
traderas”, skriver Stenberg (s. 9).

I sitt koncept av effektiv och öppen litteraturhis-
toria utgår Valdés ifrån ”att litteraturhistoria är ef-
fektiv då den används eller kan användas av kom-
mande läsare”, menar Stenberg. ”En öppen littera-
turhistoria anknyter till andra vetenskapliga gre-
nar och beskriver både kontinuitet och förändring. 
Den är tydligt situerad och undersöker litterär kul-
tur vad gäller produktion, spridning och reception 
av bilder, troper och framställningar av världen” 
(s. 351 f.). Detta sätt att studera litteraturhistoria 
ses som ett möjligt paradigmskifte inom litteratur-
forskningen. I synen på litteraturhistoria som öp-
pen och effektiv ingår även kravet på en ständigt 
pågående självreflektion; frågan om historieskriv-
ningen är också en fråga om tolkningsföreträde och 
om makten att bevara respektive att utesluta. ”När 
något exkluderas ur det historiska minnet försvin-
ner även kampen om inflytande”, hävdar Stenberg 
(s. 9). Enligt henne tenderar den traditionella his-
torieskrivningen att ge en statisk bild av gångna ti-
ders litteraturproduktion, en bild som i stället bör 
ersättas med dynamiska analyser av lika dynamiska 
litterära kulturer.

Själv väljer Stenberg att pröva en sådan dyna-
misk analys genom att göra en nyläsning av förra 
sek lets litterära kultur. Avsikten är att på nytt stu-
dera de fem litteraturdebatter som fördes mellan 
den tidens ledande kvinnliga intellektuella: från 
”synddebatten” 1881 till sedlighetsdebatten och na-
turalismdebatten 1893 och vidare till motståndet 
mot Ellen Key under Ibsenfejden 1898, samt slutli-
gen till modernitetsdebatten 1909. Stenberg under-
söker på vilket sätt som litteraturkritiken användes 
av kvinnorna för att föra fram deras respektive syn 
på såväl estetik som etik och emancipationsfrågor. 
Målet är att ge en nyanserad motbild till den hittills 
gällande bilden av det moderna genombrottet som 
en enhetlig tankeströmning. Stenberg vill visa att 
den tidiga svenska kvinnorörelsens arbete för för-
ändring skedde i tävlan med idén om det moderna. 
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I studiens andra del analyserar hon de litteraturde-
batter som i anslutning till arbetarrörelsen fördes 
av kvinnor men som varken sågs som de litterära 
händelser som de var i sin samtid eller togs med av 
historieskrivningen. Stenberg pekar konsekvent på 
att kvinnorna befann sig i ett svårt läge. Som profes-
sionella kritiker och samhällsdebattörer angrep de 
både sina manliga motståndares visioner och var-
andras syn på ett jämlikt samhälle. Samtidigt osyn-
liggjordes de just i egenskap av kvinnor av såväl sin 
samtid som historieskrivningen. Även om analysen 
kretsar kring vissa av kvinnorörelsens portalgestal-
ter bryter Stenberg sig loss från traditionell kvinno-
historisk litteraturforskning genom att flytta fokus 
från kvinnorna som grupp till de sakfrågor som de-
batterades i samhället. Därigenom tar hon ett steg 
mot att upphäva den traditionella uppdelningen i 
å ena sidan ”kvinnors litteraturhistoria” och å den 
andra ”den egentliga” litteraturhistorien.

Syftet med undersökningen är emellertid också 
en metastudie av de perspektiv som hittills domine-
rat i litteraturhistorieskrivningen. Om de debatter 
hon analyserar kan sägas handla om människosyn 
och om samhällsvisioner vill Stenberg med sin stu-
die ”bidra till att återinsätta litteraturen, och i en vi-
dare mening berättandet, i en roll som en politiskt 
ytterst verksam kraft” (s. 12). Hon vill se materialet 
med nya ögon för att därigenom kunna pröva even-
tuella ”mothistorier” till den tidigare litteraturhis-
torieskrivningen, något som annars länge har varit 
ett av målen för postkoloniala studier (se exempel-
vis Leela Gandhis Postcolonial Theory från 1998).

I inledningen går Stenberg noggrant igenom sin 
begreppsapparat. Självreflekterande diskuterar hon 
termerna demokrati, estetik och jämlikhet. Den 
sistnämnda passar i hennes tycke bäst på den ti-
diga kvinnorörelsens könssyn eftersom kvinnosa-
kens pionjärer inte såg könen som biologiskt lika 
utan endast kämpade för juridiskt jämlikhet. Vissa, 
som exempelvis Ellen Key, förde dock fram ett sär-
artstänkande som väckte kritik hos andra av den 
tidens kvinnosakskvinnor. I sin analys väljer där-
för Stenberg begreppsparet jämlikhet och särart i 
stället för likhet och särart. Som så många gånger i 
hennes studie finns det dock en teoretisk glidning 
i resonemanget. I det här fallet blir jag inte säker 
på om hennes diskussion av begreppet särart gäller 
det sena 1800-talet eller hennes egen användning av 
termen som analysredskap. Dessutom är det oklart 
hur det därpå följande resonemanget om förra se-
kelskiftens nya syn på heterosexualitet och sexuell 
identitet hänger ihop med hennes begreppsdiskus-

sion. Ett generellt problem med framställningen är 
att Stenberg i samma inledning pekar på ett så pass 
stort antal underliggande huvudlinjer i sin studie 
att läsaren riskerar att förlora greppet om dess hu-
vudsakliga syfte. Likaså lägger hon i mitt tycke ut 
onödigt många trådar till de följande analyskapit-
len, så att gränsen mellan inledningen och analy-
sen suddas ut. Ett annat mindre problem som in-
finner sig är att de antaganden som Stenberg har för 
avsikt att undersöka presenteras som färdiga slut-
satser och görs till studiens utgångspunkt. I inled-
ningens öppningsfras fastslår Stenberg att ”[i] en 
tid av identitetskriser hade litteraturen kring sekel-
skiftet 1900 en privilegierad roll för att forma både 
individuella och kollektiva identiteter.” Är det ett 
antagande eller ett resultat av tidigare forskning? 
Längre fram sägs en av hennes utgångspunkter vara 
”kravet på litteraturen att fungera identitetsska-
pande, som samtliga företrädare för olika emanci-
pationsprojekt i mitt material har. De är oeniga om 
mycket, men eniga om att litteraturen är av nytta 
och tjänar vidare syften. […] I mitt material syns 
det tydligt, hur debatter mellan kvinnor, förutom 
om innehåll och gällande estetiska normer, hela ti-
den även handlar om att ta kommandot över his-
torieskrivningen.” (s. 11) Här är det oklart huru-
vida Stenberg vill leda dessa påståenden i bevis (en 
metod som ger en uppenbar risk för cirkelresone-
mang) eller om det rör sig om en lapsus som kan 
inträffa när inledningen finslipas utifrån färdiga 
undersökningsresultat.

I bokens sex analytiska kapitel sätts de fem litte-
raturdebatterna i ett brett sammanhang. I ”Kvin-
nor i rörelse mot dubbelmoralen” ges så en bak-
grund till framväxten av kvinnlig litterär offentlig-
het och till den organiserade svenska kvinnorörel-
sen. Analysen kretsar här kring Sophie Adlersparre 
och Eva Fryxell som de två ledande ideologerna för 
den tidiga svenska kvinnorörelsen. Stenberg visar 
att de båda väsentligt bidrog till att utveckla den 
kvinnliga tanketradition enligt vilken skönlittera-
turen ansågs kunna förädla samhället. Hon lyfter 
således fram perioden 1830–1880 som en tid för 
”emancipatorisk idealism”, en tanketradition som 
hon med tidigare forskning ser som dominerande 
under denna tid. Hon analyserar bland annat den 
”godhetens pedagogik” och den optimistiska syn 
på individens möjligheter till utveckling som både 
Adlersparre och Fryxell förmedlade med hjälp av 
sin litteratur- och samhällskritik.

Stenberg visar även att Federationen, bildad efter 
sin brittiska förebild, rymde såväl konservativ som 
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emancipatorisk syn på kön och sexualmoral. Även 
liberalismen bestod av ett flertal sinsemellan olika 
tankeströmningar. Här hade hon kunnat bredda 
framställningen med hänvisningar till såväl Tuu-
likki Koivunen-Bylunds avhandling om kristet sed-
lighetsarbete (Frukta icke, allenast tro”: Ebba Bo-
ström och Samariterhemmet 1882–1902, 1994) som 
Rebecka Lennartssons forskning om synen på 
moral respektive prostitution vid förra sekelskiftet 
(Malaria urbana, 2001 och Den sköna synderskan, 
2007). Även samtida memoarlitteratur om exem-
pelvis Uppsalas kristna sedlighetsrörelse med Ag-
nes Geijer i spetsen hade med fördel kunnat kom-
plettera studien.

Själva sedlighetsdebatten behandlas mycket 
kort. I fråga om den så kallade ”synddebatten” me-
nar Stenberg att Sophie Adlersparre öppnade för 
nya läsningar av kritiserade radikala författare som 
Anne Charlotte Leffler, Alfhild Agrell och Victo-
ria Benedictsson. Adlersparre stod enligt Stenberg 
för en djärv kritik av samtida estetiska normer som 
bärare av den dubbelmoral som hon och de kvinn-
liga författarna kritiserade. Just denna förmåga att 
förena debatten om litteraturestetik med samhälls-
frågor vill Stenberg lyfta fram som förbisedda och 
senare osynliggjorda delar av Adlersparres kritiker-
gärning. I ljuset av de kvinnliga debattörernas in-
terna meningsskiljaktigheter liksom de manligas 
angrepp på kvinnosakens förespråkare analyseras 
även Eva Fryxells dubbla positioner. Stenberg visar 
att Fryxell argumenterade för litteraturens föräd-
lande potential och för en liberal samhällssyn sam-
tidigt som hon hade ett klart könskritiskt perspek-
tiv. Med sin på kristen grund vilande moralsyn upp-
fattades hon som konservativ och bakåtsträvande 
av radikalerna. Likaså analyserar Stenberg de me-
kanismer som gjorde att Fryxell, en bred köns- och 
kulturkritisk samhällsskribent, senare osynliggjor-
des av litteraturhistorien. Som många av sin sam-
tids kvinnliga intellektuella tillerkände Fryxell sig 
själv rätten att med män föra en dialog om politik, 
filosofi och religion. Som Stenberg uttrycker det 
demonstrerade den tidens kvinnliga kritiker ”sin 
kompetens i aktuell maskulin retorik och försökte 
utnyttja en patriarkal intellektuell modell”, något 
som de dock i samhällets ögon inte hade full rätt till 
i det offentliga samtalet. Kapitlet innehåller också 
en intressant närläsning av Alma Cleves angrepp på 
den tidens estetiska normer enligt vilka samhälls-
engagerade kvinnliga författarröster stämplades 
som ”tendenslitteratur”. Den estetiska debatt som 
1887 fördes i tidskriften Framåt analyserar Stenberg 

som en strid om värderingsnormer vilka med tiden 
kom att förpassa kvinnliga smakdomare till det lit-
terära fältets periferi. Tyvärr gör hon i det här fallet 
samma slags särläsning av kvinnliga författare res-
pektive kritiker som feministisk forskning så ofta 
förr har ägnat sig åt. Förutom Ola Hansson citeras 
inga manliga författare eller kritiker och inte hel-
ler några fler debattinlägg av kvinnor än de av Ad-
lersparre samt av Stella Kleve respektive signatu-
ren ”A.C.” [Alma Cleve]. I jämförelse framstår det 
korta avsnittet om sedlighetsdebatten som mer ny-
anserat. Läsaren får tro Stenberg på ordet när hon 
raskt konstaterar att ”Den tendens och människo-
syn som bedömdes som god kunde, efter nya kri-
terier, bortses ifrån eller stämplas som neutral om 
man delade idéerna. […] De olika estetiska värde-
ringar som framfördes kunde snart inte granskas 
med auktoritet av någon utanför nybefästa yrkes-
grupper och professioner dit kvinnor enbart fått 
villkorligt tillträde.” (s. 77). Här återstår det att 
önska att hon hade preciserat resonemanget. Den 
här sortens generaliserande uttalanden får mig att 
undra om studien inte hade vunnit på att mängden 
analysmaterial begränsades till förmån för fler kon-
kreta exempel ur källmaterialet och en bättre un-
derbyggd argumentation.

Ellen Key och den kritik hon mötte från kvinn-
ligt håll är det dominerande temat i kapitlet ”Mo-
dernitet och reaktion på kvinnokrav”. Genom en 
ingående analys av Keys förhållande till kvinno-
rörelsen söker Stenberg att ge nytt perspektiv på 
de två debatterna som fördes mot hennes kvinno-
ideal: naturalismdebatten mellan Fryxell och Key 
i Svensk Tidskrift 1893 samt den så kallade Ibsen-
fejden 1898. Kapitlet tar avstamp i den växande lit-
terära marknaden i Sverige under 1890-talet samt 
i förändringar på arbetsmarknaden under samma 
tid. Stenberg gör en maktanalys av det autonoma 
litterära fält som växte fram under 1800-talets sista 
decennier och som tidigare analyserats av David 
Gedin. Nya maktstrukturer och en ny syn på för-
fattarrollen kom att missgynna de kvinnliga förfat-
tarna, menar Stenberg, och tar sig an ett estetiskt 
normskifte som i lika hög grad handlade om makt 
och kön. Framväxten av den realistiska romanen 
under 1800-talets andra hälft kom att sakta tränga 
bort den sentimentala romanen, vilket i förläng-
ningen bidrog till att definiera ut kvinnliga förfat-
tare ur kvalitetslitteraturen. Här ansluter sig Sten-
berg i princip till Margaret Cohen som visar hur 
manliga författare stöpte om frågor om etik, själv-
kontroll och socialt ansvar till dem om psykologi, 



460 · Övriga recensioner

individualism och rätten till subjektiv tillfredsstäl-
lelse. Den i Norden av bland annat Georg Brandes 
förespråkade extrema individualismen fann en ly-
hörd uttolkare i Ellen Key, vilket gav upphov till 
naturalismdebatten. Stenberg anslår vidare en po-
lemik mot Claudia Lindéns i hennes tycke alltför 
positiva tolkning av Keys särartstänkande, av den-
nas människosyn respektive av Keys sätt att an-
vända sig av skönlitteraturen för att föra fram sina 
idéer. I stället för att försöka släta över Keys sär-
artsfilosofi vill Stenberg tolka den som ett försök 
att hantera den ”feminismens paradox” som enligt 
Joan F. Scott är ofrånkomlig i all argumentation 
för kvinnors rättigheter. ”Paradoxen innebär att 
för att främja gruppen kvinnor måste argumenta-
tionen ofta grundas i både jämlikhet och skillnad. 
Det sker då naturligtvis i relation till föreställning-
arna som är aktuella i tiden”, konstaterar Stenberg 
med avstamp hos Scott (s. 199).

Denna feminismens paradox gäller inte bara 
kultur- och litteraturproduktion i sig, utan även 
själva forskningsparadigmet. Att all kulturdebatt 
överhuvudtaget sker i relation till de idéer som är 
aktuella i tiden kan tyckas självklart. Ändå kräver 
det ständiga påpekanden så snart litteraturhistoria 
och kulturhistoria ska skrivas, eftersom kvinnors 
verk påfallande ofta analyseras för sig och placeras 
i ”det egentliga” kulturlivets utkanter. Stenberg läg-
ger stor vikt vid att visa att den tidiga kvinnorörel-
sens ideologi inte heller var monolitisk eller kunde 
hänföras till enbart kvinnorna själva. Såväl natura-
lismdebatten som Ibsenstriden visar tvärtom på en 
splittring kvinnor emellan samt på att de idéer som 
ventilerades måste analyseras i förhållande till sam-
tidens filosofiska, religiösa och estetiska tankegods. 
Keys syn på individualism och hennes evolutionis-
tiska samhällslära fick exempelvis mycket mer med-
håll från kritiker och estetiska grupperingar utanför 
kvinnorörelsen än inom den. Det hindrar inte att 
Key använde sig av en kvinnlig litterär tradition 
för att skriva sin egen historia. Att hon som idag 
framstår som den svenska kvinnorörelsens galjons-
figur agerade i opposition mot dess dominerande 
idéer var ingenting unikt. Som Margaret Fadden 
observerar i sin Golden Cables of Sympathy: The 
Transatlantic Sources of Nineteenth-Century Femi-
nism (1999): ”Indeed, some of the most important 
fashio ners of the matrix were in many senses anti-
feminist, but ironically, their work helped produce 
structures whose existence was an indispensable 
precondition to feminism’s future.” (s. 4).

I anknytning till de två debatterna behandlar 

Stenberg en rad kvinnliga författare och deras res-
pektive förhållande till estetik, religion och jämlik-
het. Återigen visar hon hur Keys idéer och de öv-
riga tankegångarna korsade varandra i tiden. Mäng-
den material grupperad under olika rubriker – både 
efter de viktigaste idéerna och efter personerna – 
gör tyvärr materialet något svåröverskådligt.

I ”Kvinnor i folkbildning och arbetarrörelse” tar 
sig Stenberg an den kvinno- och litteratursyn som 
fördes fram i Folkbiblioteksbladet respektive Mor-
gonbris. För den utlovade studien av modernitets-
debatten får läsare således vänta till nästföljande 
kapitel, ”Den nya kvinnan och litteraturen kring 
1900”. I gengäld blir Strindbergsfejden en egen rub-
rik i kapitlet ”Kampen om nationen”, vilket de facto 
gör den till den sjätte debatten i Stenbergs analys.

De kvinnliga skribenterna i Folkbiblioteksbladet 
som analyseras i ”Kvinnor i folkbildning och ar-
betarrörelse” är Anna Lindhagen, Gerda Meyer-
son och Gurli Linder. Stenberg tar även upp Axel 
Hirsch betydelse för folkbildningen samt analy-
serar Folkbiblioteksbladets innehåll. Hon pekar på 
att Anna Lindhagen, en borgerlig kritiker med ett 
starkt socialt kapital i bagaget, uttalade sig aukto-
ritativt om ”den svenska kvinnans” levnadsvillkor, 
arbetarkvinnorna inbegripet. I Ellen Keys anda bi-
drog även Lindhagen till grundandet av Morgon-
bris. Gerda Meyerson studeras i sin tur som enga-
gerad i debatten om arbetarkvinnors fortbildning, 
i socialt arbete och emancipation. Som barnlittera-
turkritiker var Gurli Linder den av de tre som längst 
behöll sin position inom det alltmer hierarkiska 
folkbildningsarbetet och i Biblioteksbladet. Sten-
berg visar att tonen i Morgonbris snarare angavs av 
Fredrik Ström, en av de unga borgerliga kritikerna 
i kretsen kring Ellen Key, än av de medverkande 
kvinnorna. Författarna Maria Sandel, Julia Ström 
och Hulda Henricsson samt kritikern Frida Stéen-
hoff fick snart konkurrens av de manliga författare 
och kritiker som Fredrik Ström förde in. Trots det 
lyckades kvinnorna föra en mångfacetterad debatt 
om emancipation över klassgränser, om kvinnlig 
rösträtt samt inte minst om litterär estetik. Sist men 
inte minst visar Stenberg återigen på de åsiktsskill-
nader kvinnorna emellan som kom fram i diskussio-
ner om folkbildningens kollektiva respektive indi-
viduella potential samt i synen på arbetarrörelsen. 
De kvinnliga rösterna visar sig återigen vara stun-
dom lierade med mansdominerade tankekollek-
tiv, organisationer och partier, vilket inte alla av de 
manliga kritikerna var, och stundom med vissa fa-
langer inom emancipationsrörelsen. Här åskådlig-
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gör Stenberg återigen någonting till synes självklart 
som icke desto mindre länge osynliggjorts av den 
forskning som oftast delats in i ”litteraturhistoria” 
respektive ”kvinnolitteraturhistoria”. Dessutom pe-
kar hon på en intressant utveckling. Om Adler-
sparre, Fryxell och Cleve försökte att med hjälp av 
litteraturkritiken i grunden förändra sin tids rå-
dande genusordning bjuder inte de kvinnliga skri-
benterna runt 1900 något generellt motstånd mot 
den längre. Lojaliteten mot de organisationer de fö-
reträder väger plötsligt tyngre än emancipationsde-
batten. Här är det lätt att känna igen sig i vår egen 
vardag, där jämställdhetsdebatten under senare år 
successivt har fått ge vika för andra politiska frågor.

”Den nya kvinnan och litteraturen kring 1900” 
är i mitt tycke studiens bästa kapitel. Modernitets-
debatten, eller debatten om den nya kvinnan, som 
författaren och kritikern Annie Åkerhielm initie-
rade i Stockholms Dagblad hösten 1909 utgör mitt-
punkten för analysen. Stenberg argumenterar över-
tygande för en uppvärdering av de kvinnliga kri-
tikernas roll i den tidens diskussion om litteratu-
rens moraliska skyldigheter. Enligt henne hand-
lade debatten om den nya kvinnan i litteraturen 
om ”hur kvinnor med olika kvinnosyn förhandlade 
värde” (s. 219). Striden stod mellan den nya kvin-
nans nya moral och kvinnoemancipationens höga 
etiska principer. Liksom i de tidigare kapitlen be-
rörs här enskilda kvinnliga kritikers positioneringar 
i kulturdebatten. Åkerhielm med sitt starkt konser-
vativa kulturkapital såg sig själv som en auktoritet 
på det litteraturestetiska området, samtidigt som 
hon tidigt anslog en personlig ton i sin argumen-
tation. Stenberg analyserar hennes fem artiklar om 
den moderna kvinnan i den samtida litteraturen. 
Hon vill visa att Åkerhielm från en rent estetisk 
diskussion successivt rörde sig allt närmare en över-
gripande diskussion av samtidens nya kvinnobild, 
vilket ledde till repliker från berörda författare och 
representanter för den nordiska kvinnorörelsen. På 
det viset breddas bilden av modernitetsdebatten 
från enbart en estetisk angelägenhet för litteratur-
kritiker till en samhällsdebatt som fann genklang 
hos kvinnoföreningar och borgerliga intellektuella 
ute i samhället. Analysen kompletteras med en kort 
genomgång av hur kvinnlighet respektive manlig-
het skildrades av några av den tidens författare av 
båda könen. Läsningen förankras skickligt i både 
Åkerhielms och Alexandra Gripenbergs kritik av 
den moderna litteraturens kvinnoideal. Stenberg 
tar även upp Åkerhielms rörelse mot vad hon kallar 
för ”en ny kvinnopolitisk position”. I sin läsning av 

några av Åkerhielms skrifter visar hon hur denna 
intar en radikal högerpolitisk ställning och öppet 
går in i den politiska debatten för att angripa de-
mokrati som styrform.

Stenberg ger även en översikt över kvinnors ställ-
ning inom den svenska pressen vid förra sekelskiftet 
samt över de ämnen som dominerade i tidningarna 
hösten 1909. Hennes genomgång visar att kvinnor, 
såväl som tema som i egenskap av skribenter, var 
mest synliga i Stockholms Dagblad. Tidningens för-
sök att locka till sig kvinnliga läsare förklarar enligt 
henne det utrymme som Åkerhielm fick för sin ar-
tikelserie om den moderna kvinnan.

Även i studiens femte kapitel, ”Kampen om na-
tionen” lyckas Stenberg att erbjuda en intressant 
motläsning till den traditionella litteraturhistorie-
skrivningen. Hon visar hur kvinnornas deltagande 
i de politiska diskussioner som följde på storstrej-
ken 1909 hamnat i skymundan för manliga kri-
tiker och författare som gått till litteraturhisto-
rien. Detta trots att kvinnliga kritiker precis som 
de manliga använde skönlitteraturen som redskap 
för att diskutera visioner om nationen, folket och 
maskulinitet. Erik Hedéns nyttoinriktade syn på 
litteraturen överensstämmer enligt Stenberg med 
både Adlersparres och Fryxells syn på kritikerrol-
len och kan således även härledas till deras infly-
tande på 1880-talet. Debatten mellan Hedén och 
Fredrik Böök med anledning av Hedéns artikel 
”De tigande diktarna” 1909 visar i sin tur uppen-
bara paralleller med den mellan Stella Kleve och 
de kvinnliga 1880-talsförfattarna i Framåt. Sten-
berg vill också visa att den kritik av populärlitte-
raturen som traditionellt förknippas med Hedén 
även bedrevs av emancipationsrörelsens företrä-
dare, vilka samtidigt fortsatte med att diskutera 
bilden av det moderna kvinnoidealet i såväl kvinn-
liga som manliga författares romaner. Hon pekar 
vidare på sambandet mellan ökad vänster-höger-
polarisering i politiken och den interna kvinno-
politiska debattens gradvisa försvinnande. Här är 
kopplingen mellan konstruktioner av manlighet 
och nationsbegreppet intressant. Med referens till 
George L. Mosse vill Stenberg visa på en heroise-
ring av militant maskulinitet i den svenska sam-
hälls- och kulturdebatten, något som enligt henne 
bidrog till att förena män ur både höger- och väns-
terläger. Historieskrivningen har enligt henne inte 
uppmärksammat männen som en grupp med ge-
mensamma politiska intressen utan dröjt vid en 
bild av en höger- och vänsterkamp. Härmed argu-
menterar Stenberg för att de könsmotsättningar 
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som präglade den politiska debatten har glömts 
bort. Här saknar jag emellertid starkt en referens 
till Charlotte Tornbjers Den nationella modern. 
Moderskap i konstruktioner av svensk nationell ge-
menskap under 1900-talets första hälft (2002). Där 
utreds bland annat det militanta mansidealets ef-
terverkan på bilden av kvinnors roll i nationsbyg-
get efter år 1900.

I litteraturhistorien fick Strindbergsfejden en-
sam representera den frihetsdebatt som sedan länge 
och på bred front hade förts av både kvinnliga och 
manliga kritiker, menar Stenberg. I sin analys av 
hur historieskrivningen upphöjde det moderna ge-
nombrottet till en central litterär händelse stödjer 
hon sig på tidigare försök att nyansera dess politiska 
aspekter. Kvinnors litterära debatt ser hon återigen 
som i grunden könspolitisk, där målet var att vinna 
rösträtt och därmed full tillgång till den politiska 
scenen. Avsnittet om folkhemmet som en central 
symbol för den svenska välfärden innehåller ett frö 
till en intressant nyläsning och det hade därför kun-
nat utvecklas mer.

I ”Emancipation och litteratur” för Stenberg 
samman undersökningens huvudtrådar: kvinn-
liga kritikers förhållande till sin tids estetiska nor-
mer, deras sätt att använda litteraturkritik som ett 
medel för identitetskonstruktioner samt deras strä-
van att vinna makt i såväl politiken som historie-
skrivningen. Hon diskuterar även möjliga sätt att 
skriva en litteraturhistoria som inkluderar berät-
telser om marginaliserade grupper och identiteter 
och som åter synliggör de genrer som fallit bort 
ur historieskrivningen. ”Litteraturhistorieskriv-
ningen under 1900-talet har i stort fungerat som 
stöd för moderniteten som mansrörelse. Den kamp 
om tolkningsföreträde och värderingsnormer som 
pågått har dolts.”, konstaterar hon. ”Inom littera-
turen har däremot kvinnor under hela seklet va-
rit framgångsrika på så sätt att de haft en stor lä-
sekrets. Det kan ses som en kvinnorörelse i bred 
bemärkelse. Inom den litteraturen har det funnits 
möjligheter att pröva skilda ideal och utopier. Det 
har till och med varit möjligt att pröva könsöver-
skridande strategier.” (s. 338).

Ambitionen att täcka sex debatter under en pe-
riod av de facto femtio år gör I kärlekens namn till 
ett av de mest omfångsrika och detaljerade arbe-
ten som på senare år har ägnats det sena 1800-talets 
svenska litteratur- och kulturliv. Genom att ana-
lysera både samtida litteraturkritik och litteratur-
historieskrivningen ur ett maktperspektiv åstad-
kommer Stenberg några djärva nytolkningar av 

både den tidens litteratur och litteraturhistorie-
skrivningens strategier. Inte minst vågar hon ifrå-
gasätta den etablerade bilden av det moderna ge-
nombrottets betydelse för den svenska litteratu-
ren och modernitetsdebatten. Ändå är det inte i 
de förslag till omtolkningar som bokens främsta 
styrka ligger; ofta håller hon ju med tidigare femi-
nistiskt forskning, vilket bitvis gör hennes eget re-
sonemang kompilatoriskt. Det är i stället hennes 
utgångspunkt – att se litteraturtolkning och histo-
rieskrivning som identitetsskapande processer och 
att analysera dessa i förhållande till vår egen samtid 
– som är studiens största förtjänst. Internationellt 
sett tillhör Stenberg en redan etablerad tankeinrikt-
ning då flera projekt sedan länge förverkligar idén 
om en öppen och effektiv litteraturhistorieskriv-
ning. Hit hör McFaddens ovannämnda studie, som 
i övrigt även tar upp de nordiska kvinnornas excep-
tionella förmåga att bilda nätverk. Samma tanke-
tradition skymtar i Pascale Casanovas The World 
Republic of Letters från 2004. I samma riktning går 
även det pågående internationella forskningspro-
jektet Peripheral autonomy? Longitudinal analyses 
of cultural transfer in the literary fields of small lang-
uage communities om kulturförmedling, nätverks-
bildning och identitetsskapande processer i skandi-
navisk, nederländsk och belgisk litteratur från sent 
1800-tal och fram till 1900-talets mitt.

Kulturhistorisk forskning handlar inte längre 
om att återge skeenden i det förflutna. Den syftar i 
stället till en fördjupad förståelse av hur våra egna 
föreställningar och verklighetsbilder uppkommer 
till följd av konfliktfyllda möten mellan olika tolk-
ningar och berättelser. I en tid då humaniora med 
förnyad intensitet måste granska politiska innebör-
der av begrepp som kulturarv, litteraturkanon och 
nationell identitet kan därför ett paradigmskifte till 
en öppen och effektiv historiesyn visa sig vara nöd-
vändigt. Som ett exempel på hur detta kan göras i 
praktiken har Stenbergs I kärlekens namn en given 
plats på kurslistor i litteraturhistoria.
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